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Cap.3. Conducătorul de doctorat. Doctorandul. Comisia de îndrumare. 

3.1. Conducătorul de doctorat 

Art.3.1(1) În cadrul SDEAA,  sunt conducători de doctorat persoanele care au 
obţinut dreptul de a conduce doctorat înaintea intrării în vigoare a Legii nr.1/2011 şi a 
COD-ului şi care au activat, în calitate de titulari sau asociaţi, în cadrul Şcolii Doctorale 
organizată în sistemul Bologna. 

Art.3.1(2) Acceptarea de noi membri conducători de doctorat, titulari sau asociaţi, 
se va realiza cu acordul Adunării Generale a Conducătorilor de Doctorat. 

Art.3.1(3) La evaluarea periodică a competenței se vor avea în vedere criteriile 
elaborate de către Consiliul Național de Atestare a Titlurilor, Diplomelor și Certificatelor 
Universitare  (C.N.A.T.D.C.U.). 

Art.3.1(4) Propunerea retragerii calităţii de conducător de doctorat intervine în 
cazurile de: 

-neîndeplinire a activităţilor asumate prin conducerea de doctorat, constatate cu 
ocazia evaluărilor periodice; 

- abateri grave de la disciplina universitară, etica profesională şi comportamentul 
social, aşa cum sunt ele descrise prin CARTA universităţii, Regulamentul IOSUD - 
Universitatea „Al. I. Cuza” Iaşi, Codul de etică şi deontologie profesională al Universităţii; 

- la cererea conducătorului de doctorat. 
Art.3.1(5) Este de competenţa Consiliului Şcolii Doctorale să stabilească gravitatea 

abaterilor în funcţie de care se poate propune măsura retragerii calităţii de conducător de 
doctorat. 

Art.3.1(6) Un conducător de doctorat poate îndruma simultan cel mult zece 
studenţi-doctoranzi, conform deciziei senatului UAIC. În numărul maxim de studenţi-
doctoranzi  la data concursului  de admitere   nu sunt incluşi studenţii-doctoranzi aflaţi în 
perioada de intrerupere a activităţii, studenţii doctoranzi aflaţi în perioada de graţie pentru 
finalizarea şi susţinerea publică a tezei de doctorat, studenţii- doctoranzi care au susţinut 
public teza de doctorat dar nu au fost încă validaţi de C.N.A.T.D.C.U., studenţii-doctoranzi  
care refac  teza  în urma  invalidării,  studenţii-doctoranzi  coordonaţi  în cotutelă dacă nu 
este conducător de doctorat principal. Conducătorii  de doctorat pot primi noi studenţi-
doctoranzi  până la pensionare sau până la împlinirea vîrstei de 70 de ani. 

Art.3.1(7) Conducerea Şcolii Doctorale va evalua solicitarile de admitere sau 
transfer în cadrul acestei limite.  

Art.3.1(8) Schimbarea conducătorului de doctorat (transferul) în interiorul Şcolii se 
face în condiţiile stabilite de art.29 din COD şi este posibilă în cadrul fiecărui domeniu. 
Schimbarea conducătorului de doctorat poate fi aprobată numai cu acordul scris dat în 
prealabil de noul conducător de doctorat.  Dacă noul conducător de doctorat activează într- 
o  altă  instituţie  organizatoare  de  studii  doctorale,  este  necesară  şi  aprobarea  
conducerii acesteia. Noul conducător de doctorat poate fi propus de CSD sau de studentul-
doctorand. 

Art.3.1(9) CSD poate decide schimbarea conducătorului de doctorat în următoarele 
condiţii:  
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(a)  conducătorul  de doctorat  se pensionează  şi nu  doreşte  sa continue  activitatea  
de conducere de doctorat; 

(b)  la  cererea  conducătorului  de  doctorat,  motivată  de  imposibilitatea  de  a 
continua activitatea de îndrumare a studentului-doctorand; 

(c) la cererea directorului şcolii doctorale, în situaţia indisponibilităţii 
conducătorului de doctorat pe o perioadă mai lungă de un an; 

(d) la cererea studentului-doctorand, pentru motive întemeiate ; 
(e) la cererea comună a studentului-doctorand şi a conducătorului de doctorat. 
Art.3.1(10) În condiţiile în care transferul implică schimbarea domeniului cererea 

motivată a studentului doctorand este avizată atât de Consiliul Şcolii Doctorale primitoare 
cât şi de CSUD. În acest caz, decizia aparţine CSUD. 

Art.3.1(11) Medierea eventualelor conflicte generate de transfer sunt de  
competenţa conducerii Şcolii Doctorale. 

3.2. Doctorandul 

Art.3.2(1) Calitatea de doctorand se dobândeşte în urma promovării concursului de 
admitere şi încetează în urma dobândirii titlului ştiinţific de doctor, a retragerii sau 
exmatriculării. 
  Art.3.2(2) La înmatriculare, doctorandul primeşte de la Şcoala Doctorală o 
legitimaţie (carnet) de student-doctorand, valabilă pe durata studiilor în ţară şi în 
străinătate. Ea conferă deţinătorului dreptul de a participa la conferinţe cu reduceri sau 
scutiri de taxe, de a fi cazat sau de a servi masa în campusul universitar precum şi alte 
drepturi care decurg din această calitate. 

Art.3.2(3) Şcoala Doctorală arhivează toate materialele nepublicate ale 
doctoranzilor înmatriculaţi, pe perioada studiilor doctorale, şi răspunde de respectarea 
regimului juridic privind dreptul de proprietate al acestor materiale.Toate materialele 
elaborate în timpul studiilor doctorale vor fi publicate sub sigla UAIC și a Scolii Doctorale 
de Economie și Administrarea Afacerilor.  

Art.3.2(4) Evidenţa operativă (statistică, didactico-ştiinţifică) a propriilor 
doctoranzi este organizată la nivelul secretariatului SD. Şcoala Doctorală păstrează dosarul 
doctorandului până în momentul în care acesta solicită, în scris, în urma primirii avizului 
Comisiei de îndrumare, susţinerea publică a tezei. În acel moment dosarul este predat cu 
toate piesele componente, la Departamentul Şcolii Doctorale al CSUD, sub semnătura 
directorului Şcolii şi a secretarului acesteia. Evidenta financiara a bugetelor doctorale va fi 
realizata de responsabilul alocat de serviciul financiar al UAIC. 

3.3. Comisia de îndrumare 

Art.3.3(1) Pe parcursul studiilor doctorale, în activitatea sa, doctorandul este 
sprijinit  de o Comisie de îndrumare. Comisia de îndrumare este   formată din conducătorul 
de doctorat și 3 membri care pot face parte din echipa de cercetare a acestuia, din alte 
persoane afiliate şcolii doctorale, sau din cadre didactice şi de cercetare neafiliate. Toti 
membrii comisiei de îndrumare trebuie sa aibă titlul de doctor în știință. 
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Art.3.3(2) Se va evita suprapunerea integrală a comisiei de îndrumare cu comisia 
de susţinere publică a tezei. 
 Art.3.3(3) În cazul doctoranzilor finanţaţi prin sistemul GRANT, remunerarea 
membrilor comisiei se va face din sumele prevăzute în structura grantului pentru această 
activitate. 

Art.3.3(4) Întrucât fac obiectul normării, comisiile de îndrumare nu se schimbă pe 
parcursul anului universitar, decât în situații de forță majoră. 

Cap.4. Finanţarea, admiterea şi angajarea în programele de studii 
universitare de doctorat 

4.1. Finanţarea în programele de studii universitare de doctorat 

Art.4.1(1) Finanţarea studiilor universitare de doctorat se face potrivit art. 160 
din Legea Educației Naționale, art. 51 şi 52 din Cod și Contractului instituțional de 
finanțare. 

Art.4.1(2) Programele de studii universitare de doctorat sunt finanţate din fonduri 
publice (prin granturi  doctorale)  şi  private.  Fondurile  publice  sunt  asigurate  de  statul  
român  sau  Uniunea Europeană. Fondurile private sunt obţinute din taxe încasate de 
Școala Doctorală sau din  contribuţii  ale  agenţilor  privaţi,  respectiv  donaţii  sau  
contracte  încheiate  cu  fundaţii sau persoane fizice. În cazul mai multor finanțatori, pot 
exista contracte de burse cu clauze specifice. 

Art.4.1(3) Finanţarea programelor de studii doctorale este multianuală, pentru o 
durată standard a studiilor doctorale de trei ani. În condiţiile prelungirii programului de 
doctorat, finanţarea se asigură prin grant doctoral sau prin taxă. 

Art.4.1(4) Persoanele care dispun de resursele financiare corespunzătoare, fie 
din surse proprii, fie din burse acordate de persoane fizice sau juridice, pot fi admise, 
la solicitarea lor,   ca studenţi doctoranzi în regim cu taxă, în condiţiile prezentului 
regulament. 

Art.4.1(5) În programele de studii universitare de doctorat, taxele propuse de 
şcolile doctorale, trebuie să ţina seama de   finanţarea prin granturi doctorale   a 
activităţilor de indrumare si cercetare stiinţifică. 

Art.4.1(6) Cuantumul tuturor taxelor aferente programelor de studii doctorale se 
stabileşte anual de Senatul UAIC, pe baza propunerilor CSD, avizate de conducerea 
IOSUD. Valoarea taxei de şcolarizare  se afişează  la fiecare  şcoală  doctorală  înainte  de 
concursul  de admitere  şi rămâne neschimbată  pentru seria respectivă de doctoranzi  
pe durata de trei ani a studiilor doctorale. Pentru perioadele de prelungire, taxele se 
actualizează la nivelul seriei anului respectiv. 

Art.4.1(7) La Şcoala Doctorală de Economie și Administrarea Afacerilor se 
promovează sistemul participării la competiţia naţională de granturi a conducătorilor de 
doctorat. 
 Art.4.1(8) Competiţia se desfăşoară în condiţiile generale stabilite prin art.51 din 
COD. 
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Art.4.1(9) Activităţile din PPUA şi PCS se normează în Statul de funcţiuni al SDEAA, 
după normele metodologice elaborate anual la nivelul Universităţii. 

Art.4.1(10) Statul de funcţiuni al SDEAA cuprinde şi posturi de cercetători ştiinţifici 
(Art.37 al.3 COD). 

 

4.2. Admiterea în programele de studii universitare de doctorat 

Art.4.2(1) În procesul de selecţie pentru admitere la doctorat,  rolul fundamental îl 
are conducătorul de doctorat. 
 Art. 4.2(2) În funcţie de opţiunile îndrumătorilor, admiterea de doctorat se poate 
organiza individual, pe conducători de doctorat, pe sub-domenii sau domenii. 

Art. 4.2(3) Admiterea  la studii universitare  de doctorat  se face prin concurs,  
oganizat  anual, pe locurile vacante pe care conducătorul de doctorat le propune. 
Probele de concurs se susțin în faţa unei comisii propuse de CSD  şi aprobate  de CSUD. 

Art. 4.2(4) Probele de concurs, scrisă şi/sau orală, precum și criteriile de evaluare, 
selecţie şi departajare, se stabilesc de catre CSD.   Tematica şi bibliografia aferentă 
probelor de concurs se propun de către conducătorii  de doctorat care au locuri 
vacante la admitere, cu avizul consiliului şcolii doctorale. Pot fi luate în considerare 
mediile de la examenul de licenţă sau disertaţie, precum și mediile sau notele din anii de 
studii. Media minimă de admitere este 8 (opt). 

Art. 4.2(5) Pentru a asigura maxima transparenţă şi corectitudine, indiferent de 
formă şi conţinut, procedurile şi bibliografia se publică după avizarea lor de Conducerea 
Şcolii Doctorale, cu cel puţin 6 luni înaintea susținerii examenelor de admitere. 
 Art.4.2(6) În funcţie de formula aleasă (individual, sub-domenii, domenii) se va 
forma o comisie de admitere formată din conducătorul de doctorat şi alte două persoane, 
cadre didactice, cu titlu de profesor sau conferenţiar. 

În acelaşi timp, la nivelul Şcolii Doctorale se organizează o comisie de admitere, 
formată din 5 persoane, conducători de doctorat, şi un secretar. Preşedintele comisiei de 
admitere este directorul Şcolii Doctorale. 
 Toate comisiile de admitere se aprobă de CSUD după ce, în prealabil, au primit 
avizul CSD. 
 Art.4.2(7)Procedura contestaţiei se stabileşte anual prin Metodologia de admitere 
elaborată la nivel de universitate. 

4.3. Angajarea în perioada studiilor universitare de doctorat 

Art.4.3(1) În urma selecţiei şi înmatriculării, studenţii-doctoranzi au statutul 
asistenţilor de cercetare sau a asistenţilor universitari pe perioadă determinată. În această 
calitate ei se bucură de drepturile şi au obligaţiile prevăzute în COD, în Regulamentul pe 
universitate şi în prezentul Regulament. Şcoala Doctorală şi FEAA nu au obligaţia de a 
asigura, în orice condiţii, ore didactice. Pot fi invitaţi să ţină ore, numai doctoranzii cu 
certificare didactică şi cu rezultate excepţionale dobândite în PPUA şi PCS. Departamentele 
solicitante vor utiliza propriul buget pentru plata doctoranzilor în regim de colaborare. 
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            Art.4.3(2) Numărul maxim de ore pe care un student-doctorand le poate ţine este de 
11 ore în medie pe săptămână, în semestrele II, III, IV şi V şi 5 ore în medie pe săptămână, 
în semestrele I şi VI. Se va evita, la normare, supraîncărcarea, prin plasarea orelor numai 
sau preponderent într-un semestru. Pentru studenţii doctoranzi care beneficiază de bursă 
se plătesc, în regim de plata cu ora, orele care depăşesc media săptămânală de 5. 
  Art.4.3(3) În cazul studenţilor-doctoranzi nebursieri se plătesc toate orele ţinute în 
regim de plata cu ora, până la limita medie săptămânală stabilite la art. 4.3.(2). 
 Art.4.4.(4) Angajarea doctoranzilor în activități de cercetare ale companiilor sau ale 
altor organizații, poate fi inclusă în rapoartele de progres și evaluată prin credite, la 
propunerea doctorandului și cu acordul comisiei de îndrumare. 

Cap.5.  Forma, structura și durata studiilor de doctorat 

Art.5.1(1) Forma de desfăşurare a studiilor universitare de doctorat este cu 
frecvenţă (la zi).  

Art.5.1(2) Prezenţa  fizică  necesară  a  studentului-doctorand  este decisă de către 
conducătorul de doctorat în funcţie de specificul programului doctoral şi cu respectarea 
prevederilor Regulamentului Școlii Doctorale. 

Art.5.1(3) La începutul fiecărui an universitar, studentul-doctorand are obligația de 
a depune la Secretariatul Școlii Doctorale, fișa de înscriere aferentă anului curent de studii. 

Art.5.2(1) Structura şi durata studiilor universitare de doctorat sunt 
reglementate prin articolele 38 si 39 din COD.  

Art.5.2(2) Durata programului de doctorat este de 3 ani. Aceasta  poate fi 
prelungită cu 1-2 ani, din motive temeinice stabilite prin Regulamentul Școlii Doctorale, la 
propunerea conducătorului de doctorat, cu avizul CSD şi aprobarea Senatului UAIC, în 
limita fondurilor disponibile; finantarea poate fi de la bugetul de stat prin prelungirea 
grantului doctoral sau prin taxă.  

Art.5.3(1) Studiile universitare de doctorat se pot întrerupe la solicitarea 
studentului-doctorand din   motive   temeinice:   concediu   de   maternitate/paternitate,   
concediu   pentru   creşterea copilului, concediu medical avizat de dispensarul medical al 
Universităţii şi situaţii de forţă majoră. Durata studiilor universitare de doctorat   se 
prelungeşte cu perioadele cumulate ale întreruperilor aprobate.  

Art.5.3(2) În perioada întreruperii, grantul doctoral este suspendat până la 
revenirea doctorandului în situaţia normală. Pe această durată nu se fac cheltuieli, grantul 
nu se transferă către alt doctorand, iar doctorandul iese din contabilitatea numerică (se 
scade din numărul total de doctoranzi) a îndrumătorului. 

Art.5.4. Aprobarea prelungirilor, inițiate de coordonator, intră in competenţa 
Senatului universitătii (după avizul prealabil al Scolii Doctorale) – art 38(3) COD, iar cea a 
întreruperilor în competenţa Consiliului Şcolii Doctorale. Ambele situaţii se consemnează 
prin acte adiţionale la contractul de studii doctorale. 

Art.5.5. Prelungirile şi întreruperile decalează termenele din programul doctoral în 
limita unui orizont maxim de 7 ani. 

Art.5.6. Retragerea de la studiile doctorale se face la cererea doctorandului prin 
decizie a Consiliului Şcolii Doctorale. 
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Art.5.7(1) Dacă studentul-doctorand nu reuşeşte să finalizeze teza în termenul 
stabilit potrivit contractului de studii universitare de doctorat (3 ani) şi eventualelor acte 
adiţionale la acesta, mai are la dispoziţie o perioadă de graţie de 2 ani . 

Art.5.7(2) În perioada de graţie, specificată la alineatul anterior, studentul-
doctorand  nu poate beneficia de bursă de doctorat sau alt sprijin financiar acordat din 
granturile doctorale ( a se vedea Anexa R1). 

Art.5.7(3) În  perioada  de  graţie  nu  se  alocă  ore  conducătorului  de  doctorat  şi  
membrilor comisiei de îndrumare. 

Art.5.7(4) În primul an al perioadei de graţie studentul-doctorand nu are obligaţii 
financiare faţă de şcoala doctorală. Dacă perioada de graţie depăşeşte un an, studentul-
doctorand   plăteşte taxa de susţinere publică a tezei. 

Art.5.7(5) În timpul perioadei de graţie nu se pot acorda întreruperi ale studiilor 
universitare de doctorat şi nici prelungiri ale duratei programului de doctorat. 

Art.5.8.(1) Exmatricularea doctorandului intervine în situaţiile de neîndeplinire a 
obligaţiilor de cercetare, a neîncadrarii în termenele stabilite, neachitarii taxei (în cazul 
doctoranzilor cu acest regim), în cazul fraudei ştiinţifice dovedite precum şi in situaţia unor 
abateri disciplinare grave, incompatibile cu normele şi bunele practice stabilite prin CARTA 
IOSUD – Universitatea “Al. I. Cuza”- Iași. 
 Art.5.8.(2) Procedura exmatriculării poate fi iniţiată de conducătorul de doctorat, 
sau de Consiliul Şcolii Doctorale. Decizia de exmatriculare este aprobată prin ordin al 
rectorului UAIC şi se transmite în scris, conducătorului de doctorat și doctorandului,  în 
timp de o saptamână, de către secretariatul Școlii Doctorale. 

Art.5.9. Doctorandul exmatriculat poate redobândi calitatea de doctorand, cu 
recunoaşterea creditelor obţinute anterior, printr-un nou concurs de admitere şi numai în 
regim cu taxă. Această dispoziţie nu se aplică în situaţia în care exmatricularea a intervenit 
în urma fraudei ştiintifice sau a unor abateri disciplinare grave. 

Art.5.10. Odată cu retragerea sau exmatricularea, contractul de studii doctorale 
încetează.  

Cap. 6. Structura Programului de doctorat  

6.1. Regulament general privind structura programului de doctorat 

Art.6.1(1) Şcoala Doctorala de Economie și Administrarea Afacerilor organizează 
studii de  doctorat  cu frecvenţă. 

Art.6.1(2  Studiile universitare de doctorat cuprind programul de pregătire bazat 
pe studii universitare avansate (PPUA) şi programul de cercetare ştiinţifică (PCS). 
Programul SDEAA este supus unui proces de monitorizare şi evaluare periodică (din 5 în 5 
ani), conform Metodologiei de evaluare şi acreditare stabilită de către  Agenția Română de 
Asigurare a Calității în Învățământul Superior (A.R.A.C.I.S.). 

Art.6.1(3) PPUA ia în considerare precizările din COD potrivit  cărora “obligaţiile 
referitoare la frecvenţă constituie un criteriu de evaluare a calitătii şcolii doctorale, inclusiv 
in vederea finanţării”. Prin urmare, frevenţa doctoranzilor la disciplinele din PPUA, odată 
alese din oferta Şcolii impreună cu îndrumătorul, este obligatorie. Tot obligatorie este 
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prezenta doctoranzilor la conferinţele şi seminariile ştiintifice organizate de Şcoala 
Doctorala ca şi la prezentarea publică a tezelor, în domeniul de doctorat. Acestea vor fi 
evaluate cu credite in PPUA. Parcurgerea  PPUA trebuie să asigure obţinerea a 30 de 
credite ECTS. 

Art.6.1(4) PCS se realizează pe baza unui plan individual de cercetare doctorală 
(PICD) elaborat de către doctorand, avizat de conducatorul  de doctorat  și aprobat  de 
CSD (inclus în Anexa R2). 

Art.6.1(5) PCS presupune implicare in activitatea de realizare a cercetarii 
concretizata printr-un progres constant. Fiecare comisie de indrumare a tezelor va 
monitoriza realizarea la timp a etapelor cercetarii, chiar daca aceasta presupune mobilitate 
geografică a doctorandului sau a comisiei, pe baza rapoartelor de progres prevăzute în 
Anexa R1. 

Art.6.1(6) Activităţile din programul de doctorat vor totaliza, la sfârșitul celor 3 ani, 
un număr de  minimum 180 de credite (ECTS) și maximum 270 de credite (ECTS). Creditele 
sunt utilizate în caz de transfer și în diverse aplicații petru finanțări.  

Art.6.1(7) În PPUA, cele 30 de credite se dobândesc prin alegerea celui mai potrivit 
portofoliu de discipline pentru pregătirea doctorală. Pentru fiecare disciplină titularul 
elaborează și afișează fișa disciplinei, în care se prezintă tematica, modul de evaluare a 
cunoștințelor și numărul de credite alocat.   

Art.6.1(8)  În PCS se creditează activităţile care dau conţinut acestei etape, potrivit 
criteriilor prevăzute în  Anexa R3. 

Art.6.1(9) Creditele obţinute în universităţi din ţară sau străinătate sunt 
recunoscute pe bază de documente justificative. 

6.2. Programul de Pregătire Universitară Avansate (PPUA) 

 Art 6.2(1) Şcoala Doctorală de Economie si Administrarea Afacerilor organizează 
Programul de Studii Universitare Avansate (PPUA) în condiţiile generale stabilite prin art. 
59, art.60 din COD. 
     Art.6.2(2) PPUA este programul de pregatire avansată ce se va derula in primul 
semestru si va fi evaluat cu 30 de credite.Pentru a realiza aceste credite SDEAA oferă 
cursuri de pregatire metodologică, avansată si complementară (al. 5). Fac exceptie 
studenţii-doctoranzi absolventi ai unui master de cercetare, cărora li se echivalează PPUA 
şi trec direct în PCS. 

Art.6.2(3) De regimul unor echivălări în  cadrul PPUA beneficiază şi doctoranzii 
care au dobândit credite în stagii anterioare de doctorat sau de cercetare stiintifică în ţară 
sau străinătate, în universităţi ori în unităţi de cercetare-dezvoltare. 

Art.6.2(4) Conform Codului Studiilor Doctorale Şcoala Doctorală va propune o 
ofertă curriculară de 14 săptămăni, 6 ore fizice pe săptămână. Formaţia minimă este de 6 
doctoranzi. 
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Art.6.2(5)Alegerea elementelor de studiu din aria curriculară propusă de Şcoala 
Doctorală de Economie si Administrarea Afacerilor, sau de la alte şcoli doctorale, intră în 
atribuţiile de consiliere  ale conducatorilor de doctorat şi doctoranzilor. 

Art.6.2(6) Activităţile de curs si seminar din PPUA primesc, la final, o evaluare, 
după criterii stabilite prin programa analitică a fiecarei discipline. Rezultatele evăluarii nu 
reprezintă o condiţie pentru promovarea in PCS, dar vor fi specificate in foaia matricola a 
scolii doctorale. 

Art.6.2(7) În afara cursurilor şi seminariilor, PPUA cuprinde şi Activitaţi 
Complementare de genul: elaborarea şi prezentarea, la conferinţe sau seminarii ştiintifice a 
unor lucrări, rapoarte şi proiecte de cercetare stiintifică, participarea la susţinerea publică 
a unor teze de doctorat din domeniu (obligatoriu) şi din alte domenii (opţional), 
participarea la organizarea şi desfaşurarea de evenimente ştiinţifice (conferinţe, congrese, 
sesiuni ştiinţifice etc.), activităţi didactice, alte activităţi specifice domeniului. Aceste 
activitati vor fi incluse in portofoliul personal al doctorandului la fiecare raportare. 

6.3. Programul de cercetare ştiinţifică (PCS) 

Art.6.3(1) Programul de cercetare ştiinţifică al doctorandului poate sa fie parte 
integrantă a programului de cercetare al conducătorului de doctorat şi Comisiei de 
indrumare. 

Art.6.3(2) Pe toată durata pregătirii doctorale, până la susţinerea tezei, doctorandul 
va fi încurajat să publice articole cu îndrumătorul și cu echipa de cercetare din care face 
parte, numai sub sigla Universităţii “Al. I. Cuza” şi a SDEAA. 

Art.6.3(3) Responsabil de traseul urmat de doctorand în PCS este conducătorul de 
doctorat cu suportul constant al comisiilor de îndrumare. 

Art.6.4(4) Activitatea de cercetare a doctorandului este evaluată pe parcurs prin cel 
puţin patru rapoarte (50 credite) de progres, prezentate în faţa comisiei de îndrumare, 
după cum urmează: 
         - un raport de progres la sfârşitul anului intâi, care va evalua consistența și relevanța 
proiectului de cercetare propus (min.15 credite); 
         - două rapoarte prezentate in cel de-al doilea an al studiilor doctorale vor fi evaluate 
cu câte min.15 credite. Fiecare conducător de doctorat va decide asupra conţinutului şi 
formei acestor rapoarte. Plecând de la ipoteza comprimării cercetării într-un interval de 
timp scurt, Şcoala Doctorală recomandă ca aceste rapoarte să conțină parţi sau capitole din 
viitoarea teză;  
         - prezentarea tezei (min. 5 credite), spre analiză, comisiei de îndrumare în vederea 
obţinerii avizului pentru susţinerea publică.  
 Art.6.4(5) Rapoartele de progres vor avea structura prevăzută în Anexa R2. 

Art.6.4(6) În urma parcurgerii fiecarei etape descrise anterior, conducătorul 
împreună cu comisia de îndrumare, vor hotărî asupra oportunităţii continuării sau, după 
caz a întreruperii cercetării doctorale. 
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Cap.7. Teza de doctorat şi finalizarea studiilor universitare de doctorat 

Art.7.1. Cadrul general privind semnificaţia, exigenţele, obiectivele urmărite şi 
modul de finalizare a cercetării printr-o teză de doctorat este cel stabilit prin art.  65-70 din 
COD. 

Art.7.2. Şcoala Doctorală oferă, ca suport orientativ pentru doctoranzi, un Ghid de 
redactare a tezei de doctorat cu referiri la formatul tip, numărul de pagini, cerinţe formale 
de tehnoredactare, trimiteri bibliografice ( a se vedea Anexa R4). 

Art.7.3. Susţinerea publică a tezei poate avea loc numai după ce conducătorul de 
doctorat şi comisia de îndrumare şi-au dat acordul. La Şcoala Doctorală de Economie si 
Administrarea Afacerilor acest acord este în formă scrisă. Procesele verbale de susținere în 
comisia de îndrumare și în ședința publică sunt afișate pe site-ul www.uaic.ro și de către 
secretariatul SDEAA. 

Art.7.4. Comisia publică de susținere a tezei de doctorat este propusă de 
conducătorul de doctorat şi aprobată de Consiliul Şcolii Doctorale. 

Art.7.5. Pentru evaluarea unei teze doctorale, SDEAA are în vedere criteriile 
stabilite şi publicate de C.N.A.T.D.C.U, precum și criterii proprii care nu pot fi inferioare 
celor naționale. 

Art.7.6. Condiţiile (criteriile) de acordare a calificativelor (distincţiilor) în urma 
susţinerii publice a tezei, având în vedere echivalările prevazute de art 70(4) din COD 
(Excelent=Summa cum laude; Foarte bine=Magna cum laude; Bine=Cum laude) sunt cele 
stabilite de C.N.A.T.D.C.U. pe această temă. 

Art.7.7. Şcoala Doctorală (cu sprijinul conducătorului de doctorat şi al 
doctorandului) va oferi suport comisiilor de susţinere publică a tezei prin informarea din 
timp asupra criteriilor de evaluare si condiţiilor de acordare a calificativelor,  în vederea 
elaborării referatului de analiză. 

Art.7.8. Pentru prevenirea fraudei în cercetarea ştiințifică, Şcoala Doctorală de 
Economie si Administrarea Afacerilor si Administrarea Afacerilor are în vedere prevederile 
Ordonanţei Guvernamentale 28/2011 (M.O 628/2 sept 2011) privind buna conduită in 
cercetarea ştiinţifică. 

Ca procedură tehnică, doctorandul este obligat să predea teza pe CD la secretariat, 
înainte de prezentarea publică, pentru a trece prin verificarea antiplagiat. Rezumatul in 
limba engleza va fi scanat în același sistem. 

Art.7.9. Fraudarea ştiinţifică se pedepseşte cu exmatricularea şi cu pierderea 
dreptului celui în cauză, de a se mai înscrie la doctorat. În funcţie de gravitatea faptei, pot 
interveni şi opera şi dispoziţiile din Codul Penal şi codul Civil privind încălcarea dreptului 
la proprietatea intelectuală. 

Art.7.10. Piesele componente ale dosarului studentului-doctorand, necesare pentru 
susţinerea publică a tezei, formatul şi regimul circulaţiei si evidenţei lor, sunt cele stabilite 
prin Regulamentul Studiilor Doctorale la nivel IOSUD – Universitatea “Al. I. Cuza”-Iaşi. 
Procedura de finalizare a studiilor de doctorat este prezentată în ”Precizări necesare 
pregătirii şi organizării susţinerii în şedinţă publică a tezei de doctorat” din 
portaluwww.uaic.ro ,secțiunea doctorate. 

http://www.uaic.ro/
http://www.uaic.ro/
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Cap.8. Dispoziţii finale 

 
Art.8.1. Prezentul Regulament intră in vigoare de la data de 1 octombrie 2013 şi a 

fost aprobat în adunarea generală a coordonatorilor de doctorat din cadrul SDEAA , din 28 
iunie 2013. 

 
 
 

ANEXE 
 

 
 

ANEXA R1 Circuitul instituțional și regimul de finanțare în perioadele de 

prelungire-întrerupere-grație 

Tip de cerere Cine face 

cererea 

Cine 

aprobă 

Regim de 

finanțare 

Acte juridice 

prelungirea Conducatorul Senat Taxa Act adițional la 

contract 

întreruperea Doctorandul cu 

avizul 

coordonatorului 

 

CSD Fără plată Act adițional la 

contract 

Acte 

doveditoare 

grația Doctorandul cu 

avizul 

coordonatorului 

Senat  Fără plată până la 

un an 

Cu plata comisiei 

finale, în rest 

Contract nou 

*În orice situație, studentul doctorand se înscrie anual la școala doctorală, pentru a-și păstra statutul de 
doctorand la UAIC, conf.art 5.1.3. 
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ANEXA  R2         Plan individual de cercetare doctorală (PICD) 

 

Planul individual de cercetare doctorală (PICD) este un material sumativ şi evolutiv – 

vizează întreg parcursul doctoral, înglobând PPUA (planul de pregătire universitară 

avansată) şi PCS (planul de cercetare ştiinţifică). Din această perspectivă el va fi întocmit 

etapizat: într-o primă etapă, la înmatriculare, doctorandul va întocmi PICD I, ce conţine 

principalele elemente ale propunerii sale iniţiale de cercetare şi cursurile ce vor fi urmate 

(PPUA). Într-o a doua etapă, după finalizarea cursurilor, în luna martie, doctorandul va 

întocmi PICD II, ce conţine propunerea de cercetare finală (PCS) şi elementele de suţinere 

ale acesteia (infrastructură, diseminare etc.). Structura orientativă a PICD, pe cele două 

etape, este următoarea: 

 

PICD I (la înmatriculare) 

*aceste subiecte pot face parte și din propunerea de cercetare a candidatului (PC), expusă în 

proba orală la admitere. 

 

1. Introducere – background şi motivaţia cercetării, cunoştinţe necesare, utilitate 

ştiinţifică şi/sau economică a cercetării 

2. Teza de doctorat propusă – temă, întrebarea/problema principală a cercetării, în 

strânsă legătură cu starea actuală a cunoaşterii în acel domeniu 

3. Obiective – ce îşi propune doctorandul, rezultate aşteptate şi contribuţie sperată la 

dezvoltarea domeniului 

4. Metodologie – ce metode şi tehnici vor fi utilizate, aspecte interdisciplinare etc. 

5. Referinţe bibliografice 

6. Rezultate anterioare – ce a făcut doctorandul până la acel moment, rezultate 

intermediare etc. 
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PICD II  

1. PICD I revizuit, după parcurgerea PPUA şi acumularea de cunoştinţe suplimentare în 

domeniul temei de cercetare alese (toate cele 6 elemente de la PICD I, 

îmbogăţite/ameliorate) 

2. Planificarea în timp a cercetării – plan calendaristic detaliat, cu etape şi deadline-uri 

pentru activităţile concrete de cercetare, referate, evaluări, colaborări, eventuale 

cursuri de formare, întâlniri cu îndrumătorul etc. pe fiecare semestru/an 

3. Publicaţii avute în vedere şi prezentări la conferinţe – cu precizarea unor potenţiale 

jurnale şi a unor conferinţe de profil identificate 

4. Infrastructură, buget, software necesare – cu explicaţii privind modul în care vor fi 

disponibile/procurate, inclusiv nevoi de formare suplimentare (participare cursuri 

de scurtă durată, workshop-uri doctorale etc.) 

5. Anexe – tabele, figuri, scrisori de acceptare colaborări, orice alte documente 

doveditoare necesare 

 

 
 
Raport de progres în cercetarea doctorală 
 

□ Iniţial 
□ Intermediar I 
□ Intermediar II 
□ Final 

 
Data depunerii raportului: _________________________ 
 
Semnătură doctorand: ____________________________ 
 
 
A. Raport autoevaluare doctorand 
 
Nume şi prenume doctorand: _______________________________________________ 
 
Tema de cercetare/Titlul tezei: ______________________________________________ 
 
_______________________________________________________________________ 
  
Nume şi prenume conducător de doctorat:_____________________________________ 
 
Domeniul de doctorat: ____________________________________________________ 
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A1 – Aspecte organizatorice 
 
Ore alocate săptămânal, în medie, pentru cercetare: ____________ 
 
Frecvenţa întâlnirilor cu conducătorul: ______________________ 
 
Aprecierea colaborării cu acesta (disponibilitate, informaţii oferite, claritate etc.): 
_________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________
_____________________ 
 
Alte aspecte importante: 
_________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________ 
 
 
A2 – Raport de cercetare  
 Analiza activităţilor realizate şi rezultatelor obţinute prin comparare cu cele planificate 
(vezi PICD II). Această secţiune va cuprinde un referat de cercetare (material distinct, ca 
anexă la prezentul formular de raport de progres şi o listă a activităţilor realizate (evaluate 
prin credite), cu precizarea rezultatelor obţinute în materie de diseminare (participări la 
work-shop-uri, susţineri de teze, conferinţe, trimitere de materiale spre publicare, articole 
publicate etc.)     
 
Referat de cercetare (în anexă): Titlu, număr de pagini 
 
Activităţi evaluate prin credite   
 
Rezultate:  
 
A3 – Concluzii – aprecierea de ansamblu a parcursului, cu identificarea eventualelor 
decalaje între ceea ce a fost planificat şi ceea ce s-a obţinut, eventuala nevoie a unor 
prelunigiri, alte soluţii sugerate etc.   
 
B. Raport conducător de doctorat 
 
Nume şi prenume conducător de doctorat: __________________________________ 
 
Nume şi prenume doctorand evaluat: ______________________________________ 
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Tema de cercetare/Titlul tezei: ____________________________________________ 
 
_____________________________________________________________________ 
 
Data depunerii raportului: ________________________________ 
 
Semnătura conducătorului de doctorat: ______________________ 
 
 
B1 – Apreciere a comportamentului profesional al doctorandului prin evaluarea 
activităţilor- implicare, iniţiativă, cooperare, responsabilităţi asumate, abilităţi dovedite 
etc. 
 
B2 -  Analiza rezultatelor obţinute prin comparare cu cele planificate  
 
B3 – Concluzii şi comentarii calificativ acordat  – cu identificare eventuale decalaje, 
nerealizări, nevoi de îmbunătăţire, soluţii sugerate etc.  
 
Calificativ acordat: 
□ Nesatisfăcător 
□ Satisfăcător 
□ Bine (> 30 credite) 
 
C. Raport comisie de îndrumare (fiecare dintre cei trei membri ai comisiei va 

elabora un raport distinct, ceea ce înseamnă ca la secţiunea C vor exista trei 
rapoarte) 

 
Nume şi prenume membru în comisia de îndrumare: __________________________ 
 
Nume şi prenume doctorand evaluat: ______________________________________ 
 
Tema de cercetare/Titlul tezei: ____________________________________________ 
 
Data depunerii raportului: ________________________________________ 
 
Semnătura membrului în comisia de îndrumare : ______________________ 
 
 
C1 – Apreciere a comportamentului profesional al doctorandului prin evaluarea 
activităţilor - implicare, iniţiativă, cooperare, responsabilităţi asumate,abilităţi dovedite 
etc. 
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C2 -  Analiza rezultatelor obţinute prin comparare cu cele planificate  
 
C3 – Concluzii şi comentarii calificativ acordat  – cu identificare eventuale decalaje, 
nerealizări, nevoi de îmbunătăţire, soluţii sugerate etc.  
 
Calificativ acordat: 
□ Nesatisfăcător 
□ Satisfăcător 
□ Bine 
 
 
Pagină administrativă 
Semnăturile ce urmează sunt o dovadă că toate părţile implicate cunosc rezultatele 
prezentului raport de progres.  
 
Calificativ final obţinut: _______________________________________________ 
 
1. Nume şi prenume doctorand: _________________________________________ 
Data: ______________________________________________________________ 
Semnătura: _________________________________________________________ 
 
2. Nume şi prenume conducător de doctorat: 
___________________________________________________________________ 
Data: ______________________________________________________________ 
Semnătura: _________________________________________________________ 
 
3. Nume şi prenume membru 1 comisia de îndrumare: 
___________________________________________________________________ 
Data: ______________________________________________________________ 
Semnătura: _________________________________________________________ 
 
4. Nume şi prenume membru 2 comisia de îndrumare: 
___________________________________________________________________ 
Data: ______________________________________________________________ 
Semnătura: _________________________________________________________ 
 
5. Nume şi prenume membru 3 comisia de îndrumare: 
___________________________________________________________________ 
Data: ______________________________________________________________ 
Semnătura: _________________________________________________________ 
 
6. Secretar SDEAA: __________________________________________________ 
Data: ______________________________________________________________ 
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Semnătura: _________________________________________________________ 
 
7. Director SDEAA: __________________________________________________ 
Data: ______________________________________________________________ 
Semnătura: _________________________________________________________ 
 
8. Director IOSUD UAIC: _____________________________________________ 
Data: ______________________________________________________________ 
Semnătura: _________________________________________________________ 
 
Observaţii: 
Nesatisfăcător indică îngrijorare că studentul va putea finalize programul. 
Satisfăcător înseamnă că parcursul doctoral are nevoie de mai multă implicare  
Bine înseamnă că parcursul doctoral este normal şi are nevoie de suportul obişnuit. 
 
 

  

 

 
 

ANEXA R3                    Credite studii doctorale 2013 
 

 

Credite studii doctorale – propunere bazată pe următoarele argumente: 

 

- pentru ciclul III de studii, model Bologna, nu există un număr minim sau un interval 

recomandat dre credite transferabile, aşa cum există la nivel de licenţă (180-240 ECTS) 

sau master (90-120 ECTS) 

- există o convenţie ce alocă unui an de studii, indiferent de nivel, un număr de 60 credite 

(inclusiv pentru studii postuniversitare de tip formare continuă) 

- unele universităţi occidentale cuantifică, de regulă, cerinţele din programele doctorale sub 

formă de cursuri obligatorii, seminarii de cercetare şi publicaţii, furnizând rareori un 

echivalent în credite transferabile; calitatea programului doctoral se apreciază mai ales pe 

baza tezei şi a publicaţiilor realizate de doctorand  

- atunci când menţiunea la credite transferabile pentru programele doctorale se realizează, 

numărul de credite pentru un program doctoral variază între 180 şi 270 credite, din care 

cursurile propriu-zise au între 60 şi 90 de credite iar teza între 120 şi 180 de credite  

- programele doctorale sunt menite să dezvolte competenţe de nivel 8 din Cadrul European 

(EQF) şi cel Naţional (CNC) de calificare: profesionale cognitive (cunoaştere sistematică 
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avansată a conceptelor, metodelor de cercetare, controverselor etc., utilizarea de principii 

şi metode avansate de cunoaştere, transfer de metode, abordări interdisciplinare etc.), 

profesionale funcţionale (evaluare critic-constructivă, concepere şi realizare cercetări 

originale et.), transversale de rol (asumarea responsabilităţii şi capacitate de organizare şi 

conducere grupuri profesionale şi de cercetare etc.), respectiv transversale de dezvoltare 

profesională (dezvoltarea de proiecte centrate pe creativitate);  

- vor fi recunoscute prin credite activităţile şi rezultatele doctoranzilor care fac dovada 

dobândirii unor astfel de competenţe, în fiecare etapă a dezvoltarii lor (an I, II, III de 

doctorat), unele activităţi fiind obligatorii pentru o anumită etapă (activităţile obligatorii 

sunt marcate cu STELUŢE) 

- creditele pentru parcurgerea de discipline de studiu se alocă, potrivit legislaţiei actuale 

(Legea educaţiei + Codul studiilor doctorale), doar în semestrul I al anului I de studii; 

participările la cursuri de formare într-un alt semestru ar putea primi credite similar 

activităţilor de formare din şcoli de vară, workshop-uri etc.  

 

  

Evaluarea activităţilor prin credite 

 
 

Legendă:*= activitate obligatorie în anul 1;**= activitate obligatorie în anul anul 2;***= 

activitate obligatorie în anul 3 

 

I. Activităţi didactice şi de formare universitară avansată 

 

- * (sem1,sem2) Cursuri de formare pentru cercetarea doctorală (PPUA) = 30 credite 

2 discipline tip curs obligatorii x 7 credite/disciplină = 14 credite 

2 discipline tip seminarii obligatorii x 5 credite/disciplină = 10 credite  

1 disciplină opţională x 6 credite = 6 credite 

TOTAL = 30 credite 

 

–  Seminarii didactice = 10 credite la 6 ore (maxim) 

 

– *(sem1,sem2) Participare (fără lucrare) la seminariile ştiinţifice ale Şcolii doctorale (pe filiera 

şi specializarea aleasă) = 1 credit/1 participare 

 

– ** (sem3 sau sem4) Susţinerea unei comunicări în cadrul seminarului ştiinţific al Şcolii 

Doctorale = 4 credite (adică o susţinere obligatorie, în anul II; susţinerea se va realiza pe baza 

unui material scris extins, care va rămâne la dosarul intern al doctorandului)  
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– ** sau *** (sem3,sem4 sau sem5,sem6) Susţinerea unei comunicări pe baza unuia dintre 

referate la un seminar ştiinţific al departamentului de profil = 2 credite (adică o susţinere 

obligatorie, fie în anul II, fie în anul III) 

 

–  (sem6) Susţinere preliminară a tezei în departamentul de profil = 5 credite 

 

– * şi ** şi *** (sem2,sem3,sem4,sem5) Desfăşurarea a 10 ore de activităţi specifice pe 

semestru, în funcţie de nevoile Şcolii Doctorale sau Facultății (scriere de proiecte, participare la 

activităţi reviste științifice, creare baze de date necesare evaluării Şcolii, conferinţa şcolii 

doctorale, etc.) = 5 credite; certificarea acestui ”internship” va veni din partea coordonatorului 

activităţii, după caz (director ŞD, redactor şef revistă, coordonator centru de cercetare, 

organizator bază de date etc. 

 

– Participare (fără lucrare) la seminarii ştiinţifice ale Departamentelor de profil şi manifestări 

ştiinţifice de profil organizate de FEAA sau alte facultăţi din UAIC (pentru teme 

interdisciplinare) = 1 credit/1 participare 

 

– Participare la şedinţele de  susţinere publică a tezelor de doctorat din domeniul de specializare 

(puternic recomandată) = 0.5 credite/1 participare 

– Proiect de cercetare obţinut prin competiţie (ca director de proiect) = 10 credite 

 

– Participare într-o echipă de cercetare pentru un proiect obţinut prin competiţie = 5 credite 

 

–  Participare într-o echipă de organizare a unei conferinţe/ manifestări ştiinţifice/ = 3 credite 

 

– Participare şcoală de vară, workshop de formare etc. (finalizate cu diplomă, certificat sau o altă 

formă oficială de recunoaştere) = 5 credite 

 

 

II. Activităţi specifice programului doctoral obligatorii  prin regulament/lege (rapoarte de 

cercetare) 

 

– * Raport de cercetare 1, susţinut în comisia de îndrumare în anul I= 15 credite 

 

– ** Raport de cercetare 2 pentru verificarea progresului susţinut în comisia de îndrumare = 15 

credite 

 

– ** sau debut *** Raport de cercetare 3 pentru verificarea progresului susţinut în comisia de 

îndrumare = 15 credite 

 

– *** Susţinere preliminară a tezei în comisia de îndrumare (raport de cercetare 4) = 5 credite 

 

– *** Susţinere publică a tezei = 30 credite 
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III. Activităţi de diseminare a rezultatelor cercetării 

 

– * Realizarea paginii proprii de prezentare pe site-ul Şcolii doctorale = 2 credite 

 

– **şi*** Actualizarea paginii proprii de prezentare pe site-ul Şcolii doctorale = 1 credit 

 

– * Realizarea şi postarea pe pagina Şcolii Doctorale a unor materiale de tip Working Paper 

(poate fi parte a viitorului proiect de final de an, un studiu tip literature review etc.) = 2 credite  

 

– Membru board editorial al unei reviste ştiinţifice  indexate BDI = 6 credite  

 

– Membru board editorial al unei reviste ştiinţifice necotate = 3 credite 

 

– Participare cu lucrare publicată în volum la o conferinţă internaţională în străinătate = 10 

credite  

 

– Participare cu lucrare publicată în volum la o conferinţă internaţională în ţară = 7 credite 

 

– Participare cu lucrare publicată în volum la o conferinţă naţională (inclusiv Republica Moldova) = 4 

credite 

 

– ** şi *** Comunicare susţinută la Conferinţa anuală a Şcolii Doctorale FEAA = 4 credite 

 

– Articol jurnal ISI cu factor de impact şi scor de influenţă mai mare de 0.25 = 30 credite dacă 

este unic autor sau coautor cu profesorul coordonator;15 credite dacă sunt și alți coautori. 

 

– Articol jurnal ISI cu factor de impact şi scor de influenţă pozitiv = 20 credite dacă este unic 

autor sau coautor cu profesorul coordonator;10 credite dacă sunt și alți coautori. 

 

– Articol jurnal ISI cu factor de impact calculat (recomandat pentru calificativ Excelent)= 15 

credite dacă este unic autor sau coautor cu profesorul coordonator;9 credite dacă sunt și alți 

coautori. 

 

– Articol în volum ISI Proceedings deja indexat în bazele de date recunoscute de către CNCSIS 

(recomandat pentru calificativ Foarte bine şi Excelent) = 10 credite dacă este unic autor sau 

coautor cu profesorul coordonator;5 credite dacă sunt și alți coautori. 

 

– ** şi *** Articol în jurnal indexat în 3 BDI recunoscute de CNCSIS = 8 credite dacă este unic 

autor sau coautor cu profesorul coordonator;4 credite dacă sunt și alți coautori. 

 

– Articol în reviste din străinătate cu ISSN, neindexate BDI = 5 credite 

 

– Articol în reviste din ţară cu ISSN, neindexate = 3 credite 
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– Carte (min 150 pag.) publicată în străinătate la edituri din lista celor recunoscute de către 

CNCSIS, pe domeniul de doctorat = 30 credite 

 

– Carte (min 150 pag.) publicată în editură recunoscută în ţară, la edituri recunoscute CNCSIS = 

15 credite 

 

– Carte (min 150 pag.) publicată în editură necotată în ţară, inclusiv Republica Moldova (cu ISBN) = 5 

credite 

 

– Capitol carte (min 20 pag.) în carte publicată în străinătate, la edituri recunoscute = 10 credite 

 

– Capitol carte (min 20 pag.) în carte publicată în editură recunoscută în ţară = 5 credite 

 

– Capitol carte (min 20 pag. ) în editură necotată = 1 credit 

 

Note: 

 Activitățile obligatorii pentru care se alocă  un anumit număr de credite  au fost 

concepute astfel încât pe parcursul programului doctoral, un student doctorand să obţină 

numărul minim de credite necesar (180 de credite) şi un număr minim de 

publicaţii/activităţi de diseminare aferent unui calificativ de cel puţin “Bine”. 

 Activitatea se raportează o singură dată, la categoria aleasă de doctorand . 

 Se pot acorda credite și pentru alte activități specifice formării și cercetării doctorale 

care nu au fost prinse, la acest moment, în listă ; numărul de credite se va aloca pe baza 

propunerii argumentate a studentului doctorand, cu avizul CSD. 

 Aceste credite vor fi acordate tuturor studenților aflați în aceeași situație. 
 

 

 

 

 

ANEXA R4     GHID DE REDACTARE A TEZEI DE DOCTORAT 

Formatul tezei de doctorat: 

 

- tip de pagină – A4 
- margini: stânga 3 cm, sus-jos-dreapta 1.5 cm 
- mărimea fontului: times new roman - 12 pentru text, 14 pentru titluri de capitole 
- imprimare: faţă – verso 
- numerotare pagini: josul paginii, centrat 
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- număr maxim recomandat de pagini: 200 de pagini de text propriu-zis, 100 
pagini anexe 

- capitole numerotate cu cifre romane, pe pagină separată 
- titlurile de capitole în bold, titlurile de subcapitole în bold italic, sub-

subcapitolele în italic 
 

Standardul privind structura tezei: 

- cuprins 
- rezumat de maxim două pagini, în limba română şi în limba engleză 
- introducere, cu prezentarea scopului, obiectivelor şi rezultatelor aşteptate 
- tratarea stării actuale a cunoaşterii (literature review) 
- metodologie, cu motivarea corespunzătoare a alegerii metodelor de cercetare 
- desfăşurarea propriu-zisă a cercetării şi rezultate obţinute, cu interpretările 

aferente 
- concluzii, argumentate, cu reliefarea contribuţiilor personale, atat din punct de 

vedere al dezvoltărilor teoretice, cat şi din punct de vedere al implicaţiilor 
manageriale (cui folosesc rezultatele) 

- referinţe bibliografice care să includă un minim de articole de cercetare din jurnale 
academice (scholarly journals)  

- anexe 
- declaraţie de asumare a responsabilităţii privind originalitatea materialelor din teză 
- CV-ul doctorandului cu listă de lucrări 
 

Titulatura propriu-zisă a capitolelor ce tratează starea actuală a cunoaşterii şi desfăşurarea 
propriu-zisă a cercetării depind de specificul temei de cercetare, fiind la alegerea 
doctorandului.  Acordarea calificativelor la susținerea publică se face pe baza criteriilor de 
analiză a calității tezei și a celor stabilite de comisia de specialitate a CNATDCU. 
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Referat de analiză în comisia de îndrumare a tezei de doctorat cu titlul 

- „.................................................................................................................................................” 

elaborată de 

.................................................................. 

 

- Subsemnat(ul)/(a) ................................................., membru în comisia de îndrumare a 
doctorandului .................................................................., analizând teza cu titlul 
...............................................................................................................................................................................
.........................................................................................................., am constatat următoarele: 

Criteriul de analiză Îndeplinit/ 

Neîndeplinit 

Observaţii (aspecte de îmbunătăţit 
pentru îndeplinirea criteriului 

Concordanţa titlului tezei cu 
conţinutul acesteia 

  

Structură corespunzătoare 

 

  

Scop şi obiective formulate 
explicit şi corect 

  

Metodologie de cercetare 
adecvată 

  

Analiză corectă a datelor 

 

  

Interpretare 
corespunzătoare a 
rezultatelor obţinute 

  

Concluzii pertinente 

 

  

Bibliografie adecvată 
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Originalitate şi reliefarea 
contribuţiilor personale 

  

Calitatea exprimării şi 
limbajului ştiinţific 

  

Calitatea tehnoredactării 

 

  

CV şi publicaţii 

 

  

 

În concluzie susţin (se bifează una din cele trei variante): 

( )  înaintarea tezei în forma actuală, pentru susţinere în şedinţă publică 

( ) înaintarea tezei după realizarea modificărilor sugerate la observaţii, pentru 
analiza corespunzătoare obţinerii avizului pentru susţinere în şedinţă publică 

( ) nu sunt de acord cu înaintarea tezei în această formă şi propun refacerea 
conform sugestiilor, urmată de o reanalizare a tezei în comisia de îndrumare. 

 

Data,       Membru în comisia de îndrumare, 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

25 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


